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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kambing Peranakan Ettawa 

  Kambing merupakan jenis ternak ruminansia yang 

sudah sejak lama dibudidayakan. Pemeliharaan ternak ini 

relatif tidak sulit, karena selain jinak makanannya juga 

cukup beragam, hijauan dan limbah pertanian bisa untuk 

dimakan. Beberapa jenis kambing di Indonesia tersebar di 

daerah yang tergolong kering dan berbukit atau daerah 

pegunungan karena hewan ini menyukai daerah seperti itu. 

Kambing digolongkan menjadi dua tipe yaitu kambing 

potong (penghasil daging) dan kambing dwiguna 

(penghasil susu dan daging). Taksonomi kambing perah 

adalah sebagai berikut: 

 

  Kingdom : Animalia 

  Filum  : Chordata 

  Kelas  : Mammalia 

  Ordo   : Artiodactyla 

  Famili  : Bovidae 

  Subfamili : Caprinae 

 Genus  : Capra (Susilorini, Manik,     

dan Muharlien, 2008). 

 

Kambing PE merupakan kambing hasil persilangan 

kambing Etawa (kambing jenis unggul dari India) dengan 

kambing Kacang (kambing asli Indonesia). Kambing PE 

dapat beradaptasi dengan kondisi iklim Indonesia, mudah 

dipelihara dan merupakan ternak jenis unggul penghasil 

daging juga susu. Produksi daging kambing PE lebih tinggi 

dibandingkan dengan kambing Kacang. Bobot badan 
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kambing PE jantan dewasa antara 65–90 kg dan yang 

betina antara 45–70 kg. Produksi susu bisa mencapai 1–3 

liter/hari. Kambing PE juga sangat prospektif untuk usaha 

pembibitan. Harga anak kambing PE bisa 3–5 kali lipat 

harga anak kambing lokal. Kambing PE beranak pertama 

kali pada umur  16–18 bulan dan dalam waktu dua tahun 

dapat beranak tiga kali jika diusahakan secara intensif 

dengan hasil anak kembar 2–3 ekor/induk (Davendra dan 

Burn, 1994). 

 

2.2 Semen Kambing Peranakan Ettawa 

Semen adalah sekresi kelamin jantan yang secara 

normal diejakulasikan kedalam saluran kelamin betina saat 

kopulasi. Volume rata-rata ejakulat semen kambing di 

daerah tropis, yaitu 0,5-1,0 mL (Davendra dan Burns, 

1994). Garner dan Hafez (2008) menambahkan bahwa 

semen adalah cairan setengah pekat yang terbentuk 

sewaktu ejakulasi pada ternak jantan yang terdiri dari 

gamet jantan spermatozoa dan cairannya yaitu seminal 

plasma. Semen dikatakan normal, bila semen tersebut 

mengandung spermatozoa yang memperlihatkan gerak aktif 

dan progresif. Partodiharjo (1992) menyatakan bahwa 

seminal plasma merupakan campuran sekresi dari 

epididimis, vas deferens, prostata, vesica seminalis dan 

kelenjar Cowper. Zat organik yang terdapat dalam seminal 

plasma relatif lebih banyak dibanding dengan yang terdapat 

dibagian lain dalam tubuh. Jumlah spermatozoa hanya      

2-5% dari volume semen, sedangkan 90% lainnya berupa 

seminal plasma. 

Fungsi dari cairan seminal plasma adalah sarana 

transportasi spermatozoa dari kelenjar reproduksi jantan 

selama ejakulasi, penyangga yang dapat menyediakan 
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medium yang kaya akan nutrisi untuk membantu 

spermatozoa bertahan hidup setelah dideposisikan didalam 

saluran reproduksi ternak betina, media kapasitasi 

spermatozoa dan reaksi akrosom (Arifiantini dan Supriatna, 

2005). Herdis, Toliehere, Supriatna, Purwantara dan 

Adikara (2005) menyatakan bahwa perbedaan kualitas 

semen segar tergantung dari umur, ukuran tubuh, 

perubahan kesehatan reproduksi, frekuensi penampungan 

dan nutrisi dalam pakan yang diberikan.  

 

2.3 Spermatozoa 

Spermatozoa kambing memiliki tiga bagian utama 

yaitu bagian kepala, bagian badan dan bagian ekor. 

Toelihere (1993) menyatakan bahwa spermatozoa kambing 

memiliki panjang kepala 8-10 µm, lebar 4-4,5 µm dan tebal 

kepala 0,5-1,5 µm. Pada bagian tengah (badan) 

spermatozoa mempunyai panjang 1,5-2 kali panjang kepala 

dengan diameter 1 µm. Panjang ekor spermatozoa adalah 

35-45 µm dengan diameter 0,4-0,8 µm, sehingga panjang 

spermatozoa keseluruhan mencapai 50-70 µm. Garner dan 

Hafez (2000) menyatakan bahwa kepala spermatozoa 

kambing berbentuk bulat lonjong (ellips), lebar dan datar 

pada satu sisi serta sempit pada sisi yang lain dengan 

ketebalan 1-2 µm dan panjang kepala spermatozoa 9 µm, 

panjang leher 13 µm dengan diameter 1 µm, sedangkan 

panjang pada bagian ekor berkisar antara 44-50 µm dengan 

diameter 0,25-0,5 µm dan berat jenis spermatozoa kambing 

berkisar antara 1,24-1,033µg. 

 

2.4 Pengenceran Semen 

  Pengenceran semen adalah upaya untuk 

memperbanyak volume semen, mengurangi kepadatan 
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spermatozoa serta menjaga kelangsungan hidup 

spermatozoa sampai pada kondisi penyimpanan dibawah 

titik beku. Pengenceran dan penyimpanan semen 

merupakan usaha untuk mempertahankan fertilitas 

spermatozoa dalam periode yang lebih lama yaitu untuk 

memperpanjang daya hidup spermatozoa, motilitas dan 

daya fertilitasnya (Sutiyono, Riadi, dan Kismiati, 2006). 

Pengenceran semen berfungsi, yaitu                     

(1) Menyediakan zat-zat makanan sebagai sumber energi 

bagi spermatozoa, (2) Melindungi spermatozoa terhadap 

chold shock (kejutan dingin),  (3) Menyediakan suatu 

penyangga untuk mencegah perubahan pH akibat 

pembentukan asam laktat hasil metabolisme spermatozoa, 

(4) Mempertahankan tekanan osmotik dan keseimbangan 

elektrolit yang sesuai dengan tekanan osmotik intrasel 

spermatozoa, (4) Mencegah pertumbuhan kuman dan       

(5) Memperbanyak volume semen sehingga lebih banyak 

hewan betina yang dapat diinseminasi dengan satu ejakulat 

(Rizal, Herdis, Surachman dan Marlene, 2007). 

Keberhasilan semen yang digunakan dalam IB 

tergantung pada kemampuan pengencer dalam 

mempertahankan kualitas spermatozoa untuk jangka waktu 

tertentu. Komponen-komponen yang ada dalam pengencer 

semen harus mengandung energi yang cukup untuk 

pergerakan spermatozoa, buffer atau penyangga untuk 

mempertahankan pH larutan agar tetap netral bagi 

kehidupan spermatozoa dan melindungi dari pengaruh dari 

kejutan dingin atau cold shock (Toelihere,1993).  

Semen cair adalah semen segar yang telah diberi 

bahan pengencer dan disimpan pada suhu 4-5°C dan dapat 

digunakan dalam 3 sampai 4 hari. Prinsip utama 

pengawetan semen cair adalah menekan metabolisme 
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spermatozoa, maka akan dapat mempertahankan 

viabilitasnya beberapa hari saat digunakan untuk IB 

(Priastomo dkk., 2009). 

 

2.5 Pendinginan Semen Metode Water jacket dan 

Free Water Jacket 

Pendinginan atau cooling adalah proses 

pendinginan semen setelah diencerkan, dimasukkan dalam 

gelas ukur tertutup dan ditempatkan pada beaker glass 

berisi air dengan suhu 37°C kemudian diletakkan didalam 

alat pendingin (Hafez, 2000). Cooling harus berjalan secara 

perlahan dan minimal satu jam untuk menurunkan suhu 

semen dari 37°C menjadi 5°C dan semen harus direndam 

air untuk mencegah cold shock (Susilawati, 2011). Proses 

pendinginan semen cair adalah semen yang telah 

ditampung diuji kualitasnya, bila motilitas diatas 70% 

dapat dilakukan proses lebih lanjut. Pengencer yang telah 

ditentukan (tris aminomethan kuning telur atau 

Andromed®) dimasukkan ke air hangat 37°C. Semen 

diencerkan sehingga konsentrasinya menjadi 100%, 

kemudian dimasukkan ke dalam refrigerator (Susilawati, 

2011). Pendinginan semen paling cepat 1 jam dari suhu 

35°C hingga 5°C, prosessing pendinginan ini selalu 

menggunakan perlindungan air agar tidak terjadi cold shock 

jika dilakukan kontak langsung antara semen dengan suhu 

refrigerator (Susilawati, 2011). 

Yusuf dkk., (2005) menyatakan bahwa 

penyimpanan semen di lemari es pada suhu 5°C dapat 

dilakukan dengan metode water jacket dan metode  free 

water jacket. Water jacket dengan penambahan air pada 

beaker glass sebagai tempat menaruh tabung reaksi yang 

sudah berisi semen sesudah diencerkan. Metode free water 
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jacket yaitu penyimpanan semen di lemari es yang 

diletakkan secara bebas tanpa penambahan media air.  

 

2.6 Evaluasi Semen 

Semen adalah sekresi kelamin jantan yang secara 

normal di ejakulasikan ke dalam saluran kelamin betina 

sewaktu kopulasi. Setiap melakukan ejakulasi rata-rata 

volume semen kambing di daerah tropis, yaitu 0,5-1,0 ml 

(Davendra dan Burns, 1994). Kualitas semen dievaluasi 

setelah penampungan (semen segar), pengenceran dan 

penyimpanan. Evaluasi semen secara makroskopik 

meliputi: volume, warna, bau, pH (derajat keasaman), 

konsistensi spermatozoa. Sementara itu, evaluasi semen 

secara mikroskopik meliputi: motilitas massa, motilitas 

individu, viabilitas, abnormalitas dan konsentasi 

spermatozoa (Rizal dkk, 2007). 

Perbedaan volume semen kambing segar bervariasi 

hal ini bergantung pada frekuensi ejakulasi, individu 

ternak, bangsa ternak, umur, musim, nutrisi, libido dan 

kondisi ternak itu sendiri (Tambing, Toelihere, Yusuf, 

Purwantara, Sutama dan Situmorang, 2003). Volume 

semen tiap ejakulasi antara kambing dewasa dan kambing 

muda berbeda. Kambing dewasa berkisar antara 0,5-2 ml 

sedangkan pada kambing muda 0,5-0,7 ml dengan kisaran 

pH 6,4-7,8 (Garner dan Hafez, 2000). Ditambahkan oleh 

Davendra dan Burn (1994), volume semen kambing ettawa 

sebesar 0,8-1,5 ml. 

Sanjaya dkk., (2005) menyatakan bahwa warna 

semen kambing yang normal berwarna putih susu, putih 

krem dan kekuningan. Warna merah muda pada semen 

mengindikasikan bahwa semen tersebut tercampur dengan 

darah. Ax dkk., (2000) menyatakan bahwa warna kuning 
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pada semen disebabkan oleh pigmen riboflafin. 

Ditambahkan Susilawati (2011) semen kambing berwarna 

putih susu hingga kekuning-kuningan. 

Derajat keasaman (pH) sangat mempengaruhi daya 

hidup spermatozoa, karena bila pH spermatozoa tidak 

sesuai, terlalu tinggi atau rendah akan menyebabkan 

spermatozoa tersebut mati. Derajat keasaman (pH) pada 

semen yang normal berkisar antara 6,5-6,9 dengan rata-rata 

pH normal 6,75, pH semen kambing PE adalah 6,71 

(Suwarso, 1999). Menurut Tambing (1999), pH semen 

kambing PE adalah 7,07. Kualitas semen segar kambing PE 

ditunjukkan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Kualitas semen segar kambing PE 

Sumber : Yani, Nuryadi dan Trisunuwati (2000). 

 

Konsentrasi spermatozoa pada kambing PE adalah 

2596 juta sel/ml (Suwarso, 1999) dan pendapat Tambing 

(1999) adalah sebesar 2801 juta sel/ml. Semen yang 

mempunyai konsentrasi yang tinggi biasanya bersifat agak 

No

. 

Karakteristik Hasil Pengamatan 

1 Volume ejakulat (ml) 1,0 

2 pH semen 6,8 

3 Konsistensi Kental 

4 Konsentrasi (juta/ml) 2632 

5 Gerakan massa ++ 

6 Gerak Individu (%) 75,0 

7 Sperma hidup (%) 92,0 

8 Sperma normal (%) 94,0 

9 Sperma abnormal (%) 6,0 
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asam, sedangkan semen yang mempunyai konsentrasi yang 

rendah biasanya bersifat agak basa. Kartasudjana (2001) 

menyatakan bahwa konsistensi semen kambing adalah 

kental, sedang dan encer. Semakin kental semen 

menunjukkan semakin tinggi konsentrasi spermatozoa yang 

terkandung dalam semen tersebut. 

Gerakan massa (motilitas massa) spermatozoa 

merupakan gambaran dari motilitas spermatozoa, semakin 

aktif dan semakin banyak spermatozoa yang bergerak, 

maka gerakan massa semakin baik. Toelihere (1993) 

menjelaskan berdasarkan penilaian gerakan massa, kualitas 

semen dibagi dalam 4 kategori yaitu, sangat baik (+++) 

ditandai dengan pergerakan sangat cepat menyerupai awan 

hitam, baik (++) ditandai dengan pergerakan cepat 

menyerupai warna hitam keabu-abuan, cukup (+) ditandai 

dengan pergerakan yang jelas tetapi tidak terlalu cepat dan 

jelek (N, Necrospermia atau O) ditandai dengan tidak 

adanya pergerakan spermatozoa. Suwarso (1999), gerakan 

massa kambing PE mempunyai skor 2,58. 

Metode perhitungan motilitas individu spermatozoa 

relatif sederhana yaitu melalui pengamatan dengan 

mikroskop (Januskauskas and Zilinskas, 2002). Faktor-

faktor yang mempengaruhi motilitas spermatozoa adalah 

umur, maturasi, penyimpanan energi (ATP), agen aktif, 

biofisik dan fisiologik, cairan suspensi dan adanya 

rangsangan ataupun hambatan (Hafez, 2000). Motilitas 

individu spermatozoa dihitung secara subyektif kuantitatif 

dari lima lapang pandang berdasarkan jumlah perbandingan 

spermatozoa yang motil dan yang tidak motil. Spermatozoa 

yang memiliki nilai motilitas individu lebih dari 70% 

termasuk sangat baik, untuk nilai 50-69% termasuk baik, 

untuk nilai 30-49% termasuk normal dan kurang dari 29% 
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termasuk buruk (Dahmani, 2009). Syarat semen yang dapat 

digunakan untuk proses semen beku atau cair adalah 

memiliki motilitas individu tidak kurang dari 70%. 

Hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan 

hasil yang optimal dalam pengamatan hidup mati 

spermatozoa adalah pH yang tepat, konsentrasi campuran, 

zat warna yang digunakan serta waktu pewarnaan. Prinsip 

metode pewarnaan eosin-negrosin adalah terjadinya 

penyerapan zat warna pada spermatozoa yang mati. Hal ini 

karena membran pada spermatozoa yang mati tidak 

permeabel (tidak selektif) terhadap zat warna atau memiliki 

afinitas yang rendah sehingga menyebabkan spermatozoa 

yang mati berwarna merah (Partodihardjo, 1992). 

Sedangkan menurut Hafez (2000), sperma hidup tidak 

menyerap warna, sedangkan spermatozoa yang mati akan 

menyerap warna. 

Persentase hidup (viabilitas) merupakan persentase 

spermatozoa yang hidup dengan metode pewarnaan eosin-

negrosin. Spermatozoa yang hidup yaitu kepala tidak 

berwarna karena tidak atau sangat sedikit menghisap zat 

warna sedangkan spermatozoa yang mati yaitu kepala 

berwarna merah karena permeabilitas dinding sel tinggi. 

Jumlah spermatozoa yang dihitung minimal sebanyak    

200 ekor dari lapang pandang yang berbeda. 

Abnormalitas morfologi spermatozoa dibedakan 

menjadi tiga antara lain abnormalitas primer, sekunder dan 

tersier. Abnormalitas primer adalah abnormalitas yang 

terjadi karena kegagalan spermatogenesis dan abnormalitas 

sekunder terjadi selama spermatozoa melalui epididimis, 

sedangkan abnormalitas tersier merupakan kerusakan 

spermatozoa setelah ejakulasi atau penanganan yang salah 

untuk IB (Hafez, 2000). 
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Konsentrasi adalah jumlah sel spermatozoa per ml 

spermatozoa (Hafez, 2000). Penghitungan nilai konsentrasi 

spermatozoa dapat dilakukan dengan menggunakan 

haemocytometer yang kemudian diamati dengan mikroskop 

atau dengan spectrophotometer (Rauge, 2002). 

Ditambahkan Ax dkk, (2000) penghitungan konsentrasi 

dapat dilakukan dengan menggunakan haemocytometer, 

colorimeter atau spectrophotometer. Penghitungan 

konsentrasi dengan haemocytometer memiliki kelebihan 

yaitu mendapatkan data yang akurat tetapi membutuhkan 

waktu yang cukup banyak, sedangkan penghitungan 

colorimeter atau spectrophotometer lebih menguntungkan 

yaitu hasilnya lebih tepat dan waktu penghitungannnya 

relatif singkat. Konsentrasi spermatozoa dapat digunakan 

untuk memprediksi fertilitas ternak jantan. Garner dan 

Hafez (2000) menyatakan bahwa konsentrasi spermatozoa 

kambing berkisar 2000-3000 juta/ml. 

 

2.7 Metode water jacket dan free water jacket 

Penelitian yang dilakukan Yusuf dkk., (2005) 

mengenai daya tahan semen cair menggunakan beberapa 

metode penyimpanan yaitu sistem pool water jacket dan 

free water jacket. Sistem pool water jacket yaitu 

penambahan air pada beaker glass sebagai tempat menaruh 

tabung reaksi yang sudah berisi semen sesudah diencerkan. 

Sistem pool free water jacket yaitu penyimpanan semen di 

lemari es yang diletakkan secara bebas tanpa penambahan 

media air. Penggunaan water jacket dirasakan memberikan 

microenvironment (lingkungan mikro) yang lebih stabil 

dibandingkan tanpa water jacket. Penyimpanan dengan 

melibatkan media air secara teknis mampu beradaptasi 

terhadap perubahan suhu drastic. Hunter (1995) dalam 
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Yusuf dkk (2005) menyatakan bahwa insulasi sangat 

penting untuk mencegah pendinginan secara cepat karena 

spermatozoa pada mamalia sangat peka terhadap perubahan 

suhu rendah. 

 

2.8 Inseminasi Buatan Menggunakan Semen Cair 

Beberapa upaya untuk meningkatkan produktivitas 

kambing adalah program  pemuliaan, perbaikan efisiensi 

reproduksi dan tatalaksana pemeliharaan. Perkawinan 

secara alami yang tidak teratur dan kurang efisien dilihat 

dari pemanfaatan pejantan dengan jumlah yang masih 

terbatas, sehingga pendekatan perkawinan secara IB 

merupakan alternatif pilihan yang bisa diterapkan dalam 

mempercepat program peningkatan kualitas bibit ternak 

dan mempermudah penyebaran bibit ternak. Teknik IB 

pada kambing mempunyai keuntungan yaitu selain 

mengoptimalkan penggunaan pejantan, peternak tidak perlu 

mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan pejantan dan 

mendapatkan sumber spermatozoa yang berasal dari 

pejantan unggul. Selain itu, dengan IB penularan penyakit 

terutama penyakit kelamin dapat dihindari (Pamungkas, 

2009). 

Teknik IB yaitu dengan mengencerkan dan 

menyimpan semen dari kambing yang berkualitas tinggi 

dalam jangka waktu tertentu dan kemampuan hidupnya 

masih tetap tinggi. Penyimpanan semen dilakukan untuk 

memperpanjang daya hidup spermatozoa adalah dengan 

proses penurunan laju metabolisme spermatozoa 

seminimal mungkin. Semakin rendah laju metabolisme 

semakin panjang umur spermatozoa tersebut. Laju 

metabolisme spermatozoa dapat diturunkan, maka semen 

yang sudah diencerkan harus disimpan pada suhu 
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rendah. Semakin rendah suhu penyimpanan, semakin 

rendah laju metabolisme dan semakin panjang umur 

spermatozoa. Penyimpanan semen dilakukan dalam 

bentuk cair (disimpan dalam suhu ruang), cair-dingin 

(disimpan didalam lemari es dengan suhu 3-5°C) dan 

beku (disimpan didalam container nitrogen cair dengan 

suhu -196°C) (Kartasudjana, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


